
  

 

 

 

Møteinnkalling FAU 
2017-2018 
Møte 9 

Oppvekst og levekår 
Madlamark skole 

 

Postadr.: PB 8069 Forus  

4068 Stavanger 

 
Besøksadr.: Rappveien 17 

Telefon: 51596300 

 

FAU Leder: Ronny Haldorsen 

E-post: FAUMadlamark@gmail.com 

 

  
  

 

Gruppe: FAU 

Møtested: Madlamark skole, Personalrom 

Møtedato/-tid: Mandag 04.06. 2018, kl.: 19:00 – 21:00 

 

 

 

TRINN NAVN 

1 Camilla Hexum Arvesen 

Torfinn Kalstø 

2 Lene Bjørnsen 

Pål Flørenæs 

3 Michael Nickel  

Helene Reeve Moller 

4 Ronny Haldorsen 

Kristine Eikeli 

5 Fanny Marcy 

Jan Tore Paulsen 

6 Laila Refsland 

Hanne Håvardstein 

7 Arve Gruehagen 

Frode Sivertsen 

Helhetstilbudet Ståle With 

Smågruppene Michael Nickel 

 Margrethe Hjardeng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

LEDER: Ronny Haldorsen 

 

Rektor: Margrethe Hjardeng 
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http://www.linksidene.no/madlamark
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Sak nr.: Beskrivelse 

 

73/17-18  Godkjenning av innkalling (5 min) 
 
 
74/17-18 Godkjenning av referat fra forrige møte (5 min) 

 
 
75/17-18 Orienteringssaker fra Rektor (10 min) 
 
 
76/17-18 Orienteringssaker fra FAU Leder (10 min) 
 
  
77/17-18 Status FAU Arbeidsgrupper 2017-2018 

 SFO 

 Ny skole 

 Skolevei og trafikk 

 Foreldreforedrag 

 17. Mai 

 Skolemiljøutvalget 
 

78/17-18 TV og Spising  

  Hvor står FAU i forhold til at en lar elevene se på TV mens de spiser? 

 

79/17-18 Beintøft Konkurransen Høsten 2018 

FAU har mottatt invitasjon til Beintøft konkurransen 2018. Informasjonen ligge i sin 

helhet i vedlegg til innkallingen. Kan FAU bidra til å øke engasjementet rundt beintøft 

og eventuelt hvordan? 

 

80/17-18 Valg av ny FAU leder 

Nåværende leder trer av som FAU representant etter dette møtet. Ny leder kan 

velges på dette møtet eller til høsten avhengig av om det er kandidater til rollen. 

 

81/17-18 Eventuelt 

 

 

 

Vel møtt! 
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79/17-18 Vedlegg 

 

Til FAU-lederne og rektorene på alle barneskolene i Stavanger: 

  

Miljøenheten i Stavanger kommune vil gjerne invitere dere til årets Gå til skole-konkurranse for barneskoler, 

Beintøft som arrangeres av Miljøagentene hver høst. 

  

Hensikten med Beintøft er å få ungene til å gå til skolen i stedet for å bli kjørt. Noe som er bedre for både 

trafikksituasjonen rundt skolene, ungenes helse og selvfølgelig miljøet. Samtidig som det er mye kjekkere å gå til 

skolen enn å bli kjørt av mor eller far . 

  

I år arrangeres Beintøft den 03.-28. september. I denne perioden teller læreren antall klasseelever som har gått til 

skolen. Læreren registrerer antall poeng (en gådag = et poeng) i et digitalt skjema – og beste klassen / skolen kan 

vinne fine pengepremier (på nettsiden kan man følge med hvem som leder an til enhver tid): Miljøagentene har 

nasjonale premier (i fjor vant f.eks. Karmøy skole kr. 30.000,- som beste skolen i hele Norge), og i Stavanger har 

kommunen i tillegg lokale premier. Den beste skolen får kr. 10.000,-, og de beste klassene på hver trinn får kr. 

1.000,- hver. På en del skoler har også FAU egne premier i form av penger eller aktivitetsleker for å stimulere 

elevene sine til å gå til skolen. Erfaringen viser at det er disse skolene som gjør det best i konkurransen. 

  

Det er selvfølgelig viktig at Beintøft er lystbetont – og elevene som av en eller annen grunn ikke kan gå til skolen 

skal ikke trekke ned klassegjennomsnittet. Hvilke elever som tas ut av konkurransen er det læreren som 

bestemmer. 

  

Jeg legger ved en liten Youtube-video fra rektor Berit på Gausel skole (som vant den lokale potten på kr 10.000,- i 

2017). Her trekker hun fram det gode samarbeidet mellom skolen og FAU. Og hvorfor det er viktig for Gausel 

skole å være med på Beintøft https://www.youtube.com/watch?v=RjpAhtVxutk. 

  

Bli med på årets Beintøft-konkurranse – og del gjerne ut info om at Beintøft kommer før sommerferien. Da kan 

foreldrene øve på skoleveien sammen med ungene før skolen begynner i august. 

  

Hilsen 

  

Imme Dirks Eskeland 

Rådgiver 

Miljø og Renovasjon 

www.stavanger.kommune.no 

  

51 50 82 52 

952 34 112 

imme.dirks.eskeland@stavanger.kommune.no 
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